
ล ำดับ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง ประเภทกิจกำร

1 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 15,000/ด.  -มีประสบการณ์ท างานงาน 1ปีข้ึนไป บริษัท มิลเลนเนียมเฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด ผลิตปุ๋ยเคมี

2 เจ้าหน้าท่ีวิจัยละพัฒนา 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 15,000/ด.  -ประกันสังคม 555/99 ม.12 ต.บางเลน อ.บางเลน

3 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ 12,000/ด. จ.นครปฐม โทร.02-0283998

4 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี 15,000ด.

5 พนักงานผลิต 20 ชาย 18+ปี ม.3+ 331/ว.

6 พนักงานจัดส่งสินค้า 5 ชาย 18+ปี ม.3+ 331/ว.

7 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 331/ว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท เอส.พี.เจ.โกบอล (ประเทศไทย) จ ำกัด พลาสติก โลหะ กระดาษ

8 ช่างเช่ือม/ช่างประกอบ 2 ชาย 20+ปี ปวช.+ 331/ว. ตามกฏหมายแรงงานก าหนด 168 ม.12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.098-8282992

9 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี 15,000/ด.  - ประกันสังคม บริษัท แพท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด ผลิตภัณฑ์และจ าหน่ายเคมีภัณฑ์

10 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 2 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี 13,000/ด. 172/9 ม.5 ต.ศรีมหาโพธ์ิ อ.นครชัยศรี

11 พนักงานขับรถ 2 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี 430/ว. จ.นครปฐม

โทร.034-310356

12 พนักงานจัดเออเดอร์ 2 หญิง 20+ปี ม.3+ 350/ว.  - ประกันสังคม บริษัท อินเตอร์เวชภัณฑ์ จ ำกัด จ าหน่ายเวชภัณฑ์ทุกชนิด

13 พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ชาย 20+ปี ม.3+ 350/ว. ตามกฏหมายแรงงานก าหนด 239/6-9 ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง

อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.034-218068-9

14 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 ช/ญ 20+ปี ปวช+ ตามตกลง  - ประกันสังคม บริษัท ศิลปทอไทย จ ำกัด การผลิตเส้ือผ้าช้ันนอก

10 ม.2 ซ.วัดไร่ของ ต.บางกระทึก อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.034-318899-889

โทร.081-8105851/081-8137966
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15 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18+ปี ป.6+ 500+/ว.  - ค่ากะ,ค่าเดินทาง,ค่าอาหาร,เบ้ียขยัน บริษัท เอฟ-พลัส จ ำกัด การผลิตซอสและเคร่ืองปรุงอาหาร

 -โบนัสประจ าปี  -ประกันสังคม 58/3 ม.6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา 

 -เงินช่วยเหลือและอ่ืนๆตามกฎหมาย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 063-2093086

16 Sales แผนกเฟอร์นิเจอร์ 5 ช/ญ 21+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ำกัด ขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์

17 เจ้าหน้าท่ีป้องกันการสูญเสีย 3 ช/ญ 21+ปี ปวส.+ ตามตกลง  -ประกันสังคม Indexlivingmall (สาขานครปฐม)

อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.084-3885420

18 logistis 1 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี ตามตกลง  -เคร่ืองแบบพนักงาน บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พร้ินท์ จ ำกัด ส่ิงพิมพ์ โรงพิมพ์

19 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี ตามตกลง  -โบนัส,ว.หยุดประจ าปี 168 ม.10 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน 

20 ช่างพิมพ์ 5 ชาย 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -รถรับส่งเช้า-เย็น จ.นครปฐม โทร.061-1840189

21 พนักงานQC 6 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -ตรวจสุขภาพประจ าปี

22 เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี ตามตกลง  -อาหารกลางว.

23 พนักงานติดรถ 3 ชาย 20+ปี ม.3+ ตามตกลง

24 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง

25 ช่างพิมพ์การุส 2 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง

26 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 2 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง

27 ช่างเทคนิค 3 ชาย 22+ปี ปวส.+ ตามตกลง  -โบนัส บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด ขายปลีกเน้ือสัตว์/ผลิตภัณฑ์

28 พนักงานท่ัวไป 100 ช/ญ 18+ปี ม.6+ 10,000/ด.  -ประกันสังคม ชุดท างาน,หอพักฟรี 333 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม เน้ือสัตว์

 -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โทร.081-3444210

29 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -โบนัส บริษัท พัฒนำดีโอมมำร์ท จ ำกัด การจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

30 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -ประกันสังคม 88/8 ม.6 ถ.มาลัยแมน กม.5 ต.วังตะกู

31 พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -ค่าCommission อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.034-262206
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32 ผู้จัดการ 1 ช/ญ 20+ปี ม.6+ ตามตกลง  -ประกันสังคม ร้ำนป้ันค ำหอม (สำขำสำมพรำน) เบเกอร์ร่ี

33 ผู้ช่วยประจ าสาขา 1 ช/ญ 20+ปี ม.6+ ตามตกลง  -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรงข้ามซีเจเอ็กซ์เพรส แยกสามพราน

34 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ปี ม.3+ ตามตกลง  -เบ้ียขยัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

35 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 18+ปี ม.3+ ตามตกลง โทร.092-2832002

36 พนักงานผลิต 2 ช/ญ 18+ปี ม.3+ ตามตกลง

37 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ปี ป.6+ 331/ว.  -ประกันสังคม บริษัท กำโตว์ เฮ้ำส์ จ ำกัด ผลิตจ าหน่ายอาหาร 

 -ค่าเบ้ียขยัน 51/2 ม.2 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เค้ก ขนมปัง และเคร่ืองด่ืม

โทร. 098-4657419

38 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 10 ชาย 21+ปี ปวช.+ 13,000/ด.  -สามารถเข้ากะได้,ประกันชีวิต,ประกันสังคม บริษัท ดัชมิลล์ จ ำกัด ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

 -เคร่ืองแบบพนักงาน,กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.084-7516513

39 เจ้าหน้าท่ีประสาน(แอดมิน) 1 หญิง 22+ปี ปวส.+ ตามตกลง  - ประกันสังคม บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด จ าหน่ายแผ่นใยแก้วโปร่งใส

40 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี ตามตกลง 262 ม.6 ต.สามควายเผือก อ.เมือง

41 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย(SALE) 1 หญิง 24+ปี ป.ตรี ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.034-900771-773

42 เจ้าหน้าท่ีวางเสปค 1 ช/ญ 25+ปี ป.ตรี ตามตกลง

43 หัวหน้าแผนกอาหารสด 1 ช/ญ 20+ปี ม.6+ ตามตกลง  -ประกันสังคม ห้ำงแม็คโคร สำขำนครปฐม จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

44 พนักงานจัดเรียงสินค้า 5 ช/ญ 18+ปี ม.6+ ตามตกลง  -สวัสดิการอ่ืนๆ โทร.034-107130ต่อ 104-105

45 พนักงานแผนกเบเกอรร่ี 2 ช/ญ 18+ปี ม.6+ ตามตกลง โทร.095-2898740

46 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1 ช/ญ 18+ปี ม.6+ ตามตกลง

47 พนักงานแคชเชียร์ 5 ช/ญ 18+ปี ม.6+ ตามตกลง

48 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและบริการ 3 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี ตามตกลง

49 พนักงานส่งสินค้า 5 ชาย 18+ปี ม.6+ ตามตกลง
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50 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18+ปี ม.6+ 450/ว.  -ประกันสังคม บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จ ำกัด การผลิตอาหารกระป๋อง

51 พนักงานคลังสินค้า 20 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 450/ว.  -สวัสดิการชุดฟอร์ม 44/4 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา

52 พนักงานควบคุมคุณภาพ 20 ช/ญ 18+ปี ม.3+ 450/ว.  -ค่ากะ,ค่า OT,เบ้ียขยัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

53 ช่างแผนกวิศวกรรม 10 ชาย 20+ปี ป.ตรี ตามตกลง ตามกฏหมายแรงงานก าหนด โทร.089-9699691

54 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -ชุดยูนิฟอร์ม บริษัท ศิลำชัยเทรดด้ิง จ ำกัด ผลิตและจ าหน่าย ขายส่ง-

55 พนักงานฝายขาย 2 ช/ญ 20+ปี ม.6+ ตามตกลง  -ประกันสังคม 109/1 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี ปลีก วัสดุตกแต่ง

56 พนักงานฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 20+ปี ป.ตรี ตามตกลง  -เบ้ียขยัน,โบนัสประจ าปี,ค่า KPI จ.นครปฐม โทร. 034-100523

57 เจ้าหน้าธุรการผลิต 1 ช/ญ 20+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -ประกันสังคม บริษัท บลูริบบอน มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด ส่งออกของเล่นเด็ก

58 หัวหน้างานแผนกสี 1 ช/ญ 25+ปี ปวส.+ ตามตกลง  -สวัสดิการอ่ืนๆ 68/4 ม.5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โทร.034-978411/084-0883684

59 ช่างท่ัวไป 5 ชาย 18+ปี ปวช.+ ตามตกลง  -สามารถท างานล่วงเวลาได้ บริษัท ส ำเภำ เอ็นจิเนียร่ิง อินดัสทรี จ ำกัด ซ่อมเคร่ืองจักรท่ีใช้งานท่ัวไป

60 2ช่างยนต์ 5 ชาย 18+ปี ม.6+ ตามตกลง  -ประกันสังคม 95 ม.5 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม

61 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 18+ปี ปวส.+ ตามตกลง ตามกฏหมายแรงงานก าหนด โทร. 034-340808,094-2964142

62 พนักงานนวดไทย/สปา 2 หญิง 25+ปี ม.6+ 10,000+/ด.  -ประกันสังคม-ท่ีพักฟรี ชุดยูนิฟอร์ม ชีวำวรรณ เวลเนส สปำ ความสวยความงาม

อาหารกลางวัน ตรงข้างกรมท่ีดิน อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.081-5715027

63 พนักงานเสิรฟ 2 ช/ญ 18+ปี ม.6+ ตามตกลง  -สวัสดิการของร้าน ร้ำนไวท์สเปซ-มีทต้ิงแอนด์ เรสเทอรองต์ ร้านอาหาร

64 ผู้ช่วยครัว 2 ช/ญ 20+ปี ม.6+ ตามตกลง 18, 81 ถ.ทรงพล ต.ล าพยา อ.เมือง 

65 พ่อครัว/แม่ครัว 2 ช/ญ 20+ปี ปวส.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.089-4124555

66 บาริสต้า 2 ช/ญ 18+ปี ม.6+ ตามตกลง

67 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 2 ช/ญ 23+ปี ป.ตรี 15,000+/ด.  -สามารถท างานเป็นกะได้ บริษัท ยำซิดะ จ ำกัด การขายส่งอุปกรณ์ส าหรับ

 -ประสบการณ์คลังสินค้า 1 ปี 217 ม.2 ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม ให้แสงสว่าง

 -ประกันสังคม โทร. 062-5984455
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